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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO./ O MEU DESEJO É QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO./ 

 Prezado amigo, estamos no capítulo 7 do livro de Josué. 

Vimos no último estudo a grande conquista da cidade de Jericó. 

Enfatizamos e ficou bem demonstrado que foi a conquista da fé. 

Jericó simboliza as dificuldades e jamais poderemos vencer 

sozinhos, a não ser que recorramos a fé em Cristo. Jesus disse: 

"Eu venci o mundo e vós vencereis." E também: "No mundo tereis 

aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." O apóstolo 

João também disse: "A vitória que vence o mundo é a nossa fé."  

 Hoje estudaremos o capítulo 7 e parte do capítulo 8, 

onde vamos encontrar a discrição de uma derrota do povo de 

Israel. O povo que alcançou, pela fé, uma vitória tão grande 

diante da grande Jericó, foi vergonhosamente derrotado numa 

cidadezinha chamada Ai. Qual a explicação para esta derrota? 

Como é que o povo de Israel vence Jericó, a cidade grande e 

poderosa, e sofre uma terrível derrota diante de uma cidade tão 

insignificante como Ai? É o que vamos ver no estudo de hoje. 

 Vamos ler o versículo 1 do capítulo 7 e vamos encontrar 
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a razão do desastre de Israel: 
1

 Mas os israelitas transgrediram as ordens 

do Senhor sobre aquilo que estava destinado à destruição. Com efeito, um homem 

chamado Acan apoderou-se de algumas coisas destinadas à destruição e o Senhor ficou 

profundamente irritado com os israelitas. Este Acan era descendente de Carmi, de 

Zabedi e de Zera, pertencentes à tribo de Judá. A causa do desastre de 

Israel, foi o pecado de Acan, história essa que é contada com 

muitos detalhes, mostrando a importância do assunto, pois por 

causa do pecado de apenas um indivíduo, todo o povo sofreu. O 

pecado de Acan levou todo um exército a sofrer uma terrível 

derrota, trazendo a vergonha e o vexame para toda uma nação, 

até ali prestigiada pelos seus grandes feitos, operados pelo 

poder de Deus.  

 Versículos 2-4: 
2

 Josué tinha mandado alguns homens de Jericó a Ai, 

localidade situada perto de Bet-Aven, a oriente de Betel, com o fim de espiarem aquela 

região. Depois de terem espiado Ai, 
3

 eles voltaram para junto de Josué e sugeriram o 

seguinte: “Não há necessidade de irem todos. Bastam dois ou três mil homens para 

conquistar Ai. Não mandes todo o exército, porque os habitantes de Ai são poucos.” 
4

 Por 

tal razão, subiram apenas cerca de três mil homens, mas tiveram de fugir. Por 

excesso de confiança ou por subestimar o inimigo, os soldados 

de Israel fugiram e bateram em retirada diante dos homens de 

Ai. E houve a perda de dezenas de soldados, pois os que não 

puderam fugir foram mortos. 

 Versículo 5: 
5

 Os habitantes de Ai mataram-lhes cerca de trinta e seis 

homens e perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sebarim, atacando-os pela 
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encosta do monte. E assim os israelitas perderam a coragem e desanimaram 

completamente. Vemos aqui a primeira grande derrota do povo de 

Israel. Deus prometeu ao seu povo a vitória, mas porque não 

obedeceram a Deus, foram derrotados e vencidos diante de uma 

cidadezinha. Diz o versículo que ficaram completamente 

desanimados, o que é perfeitamente natural, porque sofrer uma 

derrota depois de uma grande vitória, é muito dolorosa.  

 Versículos 6-8: 
6

 Então Josué e os 
*
anciãos de Israel 

*
rasgaram as 

roupas em sinal de tristeza e inclinaram-se com o rosto por terra, diante da 
*
arca da 

aliança, cobrindo de pó as suas cabeças, e ficaram assim até à tarde. 
7

 Josué exclamava: 

“Senhor, nosso Deus! Por que nos fizeste atravessar o Jordão? Para nos entregares nas 

mãos dos 
*
amorreus e nos destruires? Antes tivéssemos ficado do outro lado do rio! 

8
 Ó 

Senhor! Que poderei dizer agora, depois de Israel fugir diante do seu inimigo?  Vemos 

Josué, o capitão das tropas, completamente desanimado e 

receoso. O desânimo é normal e comum até nos grandes homens. 

Mas no filho de Deus não deve perdurar por muito tempo. O maior 

sofrimento de Josué é entender a razão por que Deus permitiu 

que o seu povo sofresse tamanha derrota. Josué não considerou a 

possibilidade de os seus soldados terem falhado ou ele mesmo 

ter ajuizado mal aceitando a sugestão dos espias. Ele achou que 

tudo fazia parte de um propósito de Deus. para Josué, a vitória 

ou a derrota, era tudo uma questão de Deus querer ou não que 

assim fosse. Era Deus quem sustentava ou deixava de sustentar 

uma batalha. O princípio em si é verdadeiro, e notamos em toda 
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Bíblia que a nossa vitória vem do Senhor. Quando Ele permite 

que soframos uma derrota, pode ser porque nos deseja ensinar 

uma verdade que ainda não estejamos a por em prática, ou então 

permite para que reconheçamos que fizemos alguma coisa errada. 

A derrota pode servir como um castigo. É o que acontece neste 

caso dos israelitas.  

 Josué diz mais a Deus: 
9

 Os 
*
cananeus e todos os habitantes do país 

vão ter conhecimento disto, e depois vão atacar-nos e destruir-nos e ninguém mais se 

recordará de nós. Que farás tu para defender o teu prestígio?”  Josué continua 

responsabilizando Deus pelo que aconteceu. Para ele o nome de 

Deus será humilhado diante dos povos vizinhos e Israel poderia 

ser exterminada da face da terra. Ora, se uma pequena cidade 

pós as forças de Israel para correr, quanto mais se os povos 

todos da Palestina se reunirem formando um grande exército, 

para eliminar o intruso do seu território? Josué tremeu porque 

se convenceu que Deus os tivesse abandonado a sua própria 

sorte.  

 Mas esse não foi o plano de Deus. Versículo 10: 
10

 O 

Senhor respondeu-lhe: “Levanta-te! Por que estás assim com o rosto por terra? 
11

 Os 

israelitas pecaram; não cumpriram a 
*
aliança que eu tinha feito com eles. Apoderaram-

se de coisas que estavam destinadas à destruição, roubaram-nas, esconderam-nas e 

meteram-nas nas suas bagagens. Deus revela a causa do problema. Josué 

não deveria estar prostrado e a reclamar com Deus, porque Deus 

não tinha culpa nenhuma no problema. A culpa era do pecado do 
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próprio povo. Vemos como o pecado é terrível. Ele destroi a 

vida e a felicidade do povo de Deus. O povo de Israel não 

enviou todo o seu exército para conquistar a cidade de Ai, 

porque era uma cidade muito pequena e os inimigos não eram 

muitos. Mas mesmo que tivessem enviado todo o exército, não era 

esta a questão. O problema foi não terem sido fieis a Deus. A 

vitória viria de Deus, mas para isto precisavam de estar em 

comunhão com Ele. E o pecado corrói tudo na vida do homem.  Por 

isso Deus vem ter com Josué e diz-lhe o que aconteceu: O pecado 

no meio do povo foi a causa da sua derrota. Josué não sabia 

disso. Ninguém mais sabia a não ser Deus e os próprios 

prevaricadores. O pecado pode escapar a vista de qualquer 

pessoa. Porém, nunca escapa a vista de Deus. Ele vê tudo. 

Conhece tudo. Sabe de tudo.  

 Havia pecado instalado no meio do povo. Às vezes 

Prezado amigo, vencemos as tentações do mundo, mas não vencemos 

as tentações da carne. Muitos crentes estão alertas e 

vigilantes, quanto aos perigos do mundo e de Satanás, mas se  

esquecem de cuidar da sua vida interior: A carne. Podemos 

vencer o mundo e vencer Satanás, mas sermos derrotados pela 

carne, e por aquilo que está dento de nós, por aquilo que são 

os nossos desejos e fracassos. E Deus acompanhando a nossa 

vida, mas nós determinamos, quase sempre, as nossas derrotas. a 

vitória vem Deus, porém a derrota, vem do nosso pecado e da 

nossa desobediência.  
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 Vamos ler o versículo 12: 
12

 Foi por isso que eles não puderam 

resistir aos inimigos. Não conseguiram enfrentar o inimigo, porque também eles ficaram 

condenados à destruição. E eu não estarei mais do vosso lado, enquanto não destruírem 

o que estava destinado à destruição e que se encontra em vosso poder.  Deus coloca 

um ultimato diante do seu povo: Enquanto o pecado não fosse 

encontrado e punido, Deus não os ajudaria. O pecado nas nossas 

vidas atrapalha às acções de Deus!  

 Disse mais o Senhor a Josué: 
13

 Levanta-te, pois, e vai convocar o 

povo. Diz-lhes que estejam preparados para amanhã se apresentarem 
*
puros diante do 

Senhor. Pois, assim fala o Senhor, Deus de Israel: vocês apoderaram-se de coisas 

destinadas à destruição. Por isso, não poderão resistir aos inimigos, enquanto se não 

desfizerem de tais coisas. Enquanto houver coisas condenáveis em nossos 

corações, não poderemos vencer o inimigo. As coisas condenáveis 

no meio do povo de Israel, impedia-os de resistirem aos 

inimigos. O mal tinha que ser eliminado. Era preciso 

santificação e purificação. Precisamos nos santificar hoje para 

estarmos prontos para manhã. A nossa vitória de amanhã depende 

muito da nossa santificação de hoje.  

 Diz o texto nos versículos 14-15: 
14

 Apresentem-se amanhã, 

cada tribo por sua vez. A tribo que o Senhor indicar terá de se apresentar família por 

família. A família deverá aproximar-se casa por casa e a casa designada há-de 

apresentar-se por indivíduos. 
15

 Aquele que for designado e for encontrado na posse das 

coisas destinadas à destruição será queimado com tudo o que lhe pertence, porque 

transgrediu a aliança do Senhor e cometeu um crime que envergonha o povo de Israel.” 
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Vemos que Deus trata o pecado com seriedade e severidade. Muita 

gente faz pouco caso do pecado, considerando mesmo que não 

existe pecado, que é uma invenção da Bíblia. Mas, não importa o 

que os homens digam ou pensem sobre o pecado, a verdade é que 

Deus trata o pecado do homem seriamente. Foi por isto que para 

salva-lo do pecado, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer 

na cruz. O homem precisa de crer em Cristo e aceitá-lo como 

Salvador e senhor, para escapar da condenação do pecado. Cristo 

é o único remédio para a doença do pecado do homem. Tratando o 

pecado com a pena de morte, Deus mostrava a gravidade do pecado 

do homem, como também procurava desencorajar a prática do 

pecado no seio do povo. 

 Vamos ler o versículo 16: 
16

 No dia seguinte, Josué levantou-se cedo 

e deu ordem para todo o povo se apresentar, tribo por tribo. Foi designada a tribo de 

Judá. 
17

 Mandou aproximar essa tribo e foi indicada a família de Zera. Aproximou-se 

então a família de Zera, casa por casa, e foi designada a casa de Zabedi. 
18

 Fez aproximar 

essa casa, pessoa por pessoa, e foi indicado Acan, descendente de Carmi, de Zabedi e de 

Zera da tribo de Judá. 
19

 Disse-lhe então Josué: “Meu filho, para glória de Deus, conta-

me a verdade, aqui diante do Senhor, Deus de Israel. Diz-me o que fizeste e não me 

escondas nada.” 
20

 Acan respondeu: “É verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. 

O que aconteceu foi isto: 
21

 vi no meio dos despojos uma linda capa da Mesopotâmia, 

cerca de dois quilos de prata e uma barra de ouro com cerca de meio quilo. Gostei tanto 

dessas coisas que fiquei com elas. Depois escondi-as na terra dentro da minha tenda, 

ficando a prata por baixo de tudo.”  O pecado é descoberto. Eis a causa 
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da derrota do povo de Israel diante da cidade de Ai. Acan não 

obedeceu a ordem de Deus que proibia a posse de qualquer 

despojo de guerra. Não deviam guardar nada. Tudo deveria ser 

queimado, e os objectos preciosos como ouro, prata e pedras 

preciosas, deveriam ser recolhidos para serem usados, no 

serviço religioso, para a glória de Deus. Acan não deu ouvidos 

à palavra do Senhor e o resultado foi trágico para todos.  

Será que não há em nossos corações coisas escondidas, coisas 

condenáveis, que atrapalham e dificultam a vida das pessoas a 

nossa volta? Muitas vezes estamos como Josué e perguntamos a 

Deus por que permite que sofrêssemos derrotas, e por que 

desastres tão grandes acontecem nas nossas vidas. Por vezes 

Deus quer provar-nos, visando algum propósito divino, que só 

mais tarde saberemos. Mas outras vezes, trata-se de alguma 

coisa escondida em nosso coração e que Deus condenada.  

 Vversículo 22: 
22

 Josué mandou então alguns homens revistar a tenda e 

lá encontraram as tais coisas e a prata estava por baixo. 
23

 Pegaram nelas, levaram-nas a 

Josué e a todos os israelitas e colocaram-nas diante do Senhor 

h
. 

24
 Josué, na presença de 

todo o povo de Israel, tomou Acan com a prata, o manto e a barra de ouro, com os filhos 

e filhas, bois, jumentos e ovelhas, a tenda e tudo o que ele tinha e levou-o até ao vale de 

Acor. 
25

 Chegados lá, Josué disse: “Já que foste a nossa desgraça, que agora o Senhor te 

desgrace a ti!” E todas as pessoas o apedrejaram e, em seguida, lançaram-nos ao fogo a 

eles e a tudo o que tinham. 
26

 Puseram depois sobre Acan um grande monte de pedras, 

que ainda dura até hoje. Por tal razão, aquele lugar ficou a chamar-se até agora “vale de 
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Acor 

i
”. vemos aqui o rigor total da lei. O pecado é algo 

realmente terrível e deve ser severamente punido. Devemos dar 

muitas graças a Deus por ter enviado Jesus que nos tirou da 

punição da lei, isto é, a todos os que receberam a sua graça 

mediante a fé em Cristo. Cristo nos perdoa e nos oferece o 

poder para vivermos livres do pecado.  A lei não tinha esse 

poder. A lei apenas condenava. Porém, sobre o homem que não crê 

em Cristo como seu salvador e senhor, pesa a ameaça da  

condenação eterna, se ele não se refugiar em Cristo, pela fé. 

Caro amigo, a nossa salvação depende de cada um de nós. Deus já 

fez a sua parte quando sacrificou o seu Filho na cruz. Cabe 

agora a cada homem aceitar a Cristo para receber essa salvação, 

ou rejeitá-lo para sua condenação. Ninguém pode culpar a Deus, 

pois a perdição ou a salvação é hoje uma opção de cada homem. 

Há vida eterna em Cristo para qualquer pecador. E se o homem 

escolhe a perdição, ele o faz livremente.  

 Após ter sido tirado o impecilho, Deus voltou a falar 

com o seu povo, para que voltasse a lutar contra a cidade de 

Ai. Lemos Josué 8: 1-8: 
1

 O Senhor disse a Josué: “Não tenhas medo nem 

percas a coragem. Leva contigo os teus soldados e avança contra a cidade de Ai. Eu irei 

entregar-ta com o seu rei, o seu povo e o seu território. 
2

 Farás a Ai e ao seu rei o mesmo 

que fizeste a Jericó e ao seu rei. E desta vez podem ficar com os despojos e os animais. 

Prepara uma emboscada à cidade pela parte de trás. 
3

 Desta forma Josué preparou-se 

com todos os seus soldados para atacar Ai. Escolheu trinta mil guerreiros e mandou-os 

seguir de noite 
4

 com estas orientações: “Preparem uma emboscada à cidade pela parte 
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de trás, mas a pouca distância, e estejam prontos para o ataque. 
5

 Eu e o povo que for 

comigo vamos aproximar-nos de Ai. Quando os seus habitantes saírem contra nós, como 

da primeira vez, fugiremos adiante deles. 
6

 Irão perseguir-nos até ficarem longe da 

cidade. Hão-de pensar que nós estamos a fugir deles como da primeira vez. 
7

 Nessa 

altura, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, vosso Deus, vo-la 

entregará.   

 Josué 8.18,28: 
18

 O Senhor disse então a Josué: “Aponta a lança que 

tens na mão contra Ai, pois vou entregar-te a cidade.” E Josué assim fez.  
28

 Josué 

incendiou Ai, deixando-a num montão de ruínas, e assim ficou até hoje.  

Deus deu vitória ao povo de Israel depois de eles se terem 

purificado, assim tambem acontece conosco quando praticamos os 

ensinos que Deus nos dá podemos ter vitória na nossa vida, eu 

creio  que muitos de nós vivem vidas sem poder ou vidas 

derrutadas porque permitimos que o pecado more ao nosso lado 

convivemos com ele e já nem nos preocupamos, que Deus nos ajude 

a ser santos como Ele é santo. 

No próximo estudo vamos continuar a acompanhar as aventuras e 

desventuras do povo de Israel, comandado por Josué. ATÉ LÁ 

FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE!  E QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO.  

 

Terminou: 12:42h 


